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Noter resultaträkning (resultat per konto) 180101-181231:
Intäkter
Huvudintäkter
1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt
Vi har under året haft 632 registrerade medlemmar. 2017 hade vi 587 medlemmar

2. 3021 Uthyrning lokaler
Förutom flera större festuthyrningar så hade vi en längre uthyrning till Erlandssons bygg AB
som använde Brännögården som ”arbetsbyscha” under ett antal veckor vilket gav ett rejält
tillskott i kassan. Vi ändrade dessutom hyrestarifferna under våren vilket även torde ha
påverkat

3. 3110 Entréavgifter
Vi noterar en avvikelse mot budget när det gäller den frivilliga entrén till danserna trots att vi
höjt den ”rekommenderade” avgiften till 50:- genom att skylta med en femti-lapp och att
besökare i högre grad använder Swish och trots att vi - när vi tittar på de sammanlagd
intäkterna från danserna – drar slutsatsen att det varit ungefär lika många besökare som
tidigare år. Det kan dock vara så att beloppen ibland hamnar på fel konto eftersom fel Swishkonto används ibland och/eller att besökarna ofta inte skriver vad betalningen gäller. I slutet
av sommaren provade vi med fördefinierade QR-koder vilket förbättrade läget något.

4. 3201 Annonsintäkter
Till viss del beror avvikelsen mot budget på färre annonsörer än brukligt men också på att
Kulturbåtarna gick i konkurs varför vi förlorade intäkten för deras annons.

Övriga rörelseintäkter
5. 3901 Uthyrning övrigt
Då vi under året klarat ut arrende- och ägandeförhållanden till våra installationer och
byggnader inklusive dansbanan och fått klartecken från Brännö Bys Samfällighet att vi får lov
att hyra ut dansbanan så länge uthyrningen inte går emot det arrendeavtal vi under 2018 sktivit
med Samfälligheten har vi haft en uthyrning till en sammankomst på dansbanan.

6. 3901 Arrendeintäkter
Arrende kiosken Husvik (Maria Gonzales) samt arrende väntrummet Husvik (Västtrafik)

7. 3980 Bidrag, övriga
Den preliminära avsikten var att söka bidrag till lekplatsbygget under 2018, men eftersom vi
beslöt att kombinera lekplatsen med renovering av Brännögården så var det inte läge att
ansöka under 2018. Mer förprojektering krävs. Jfr not 23

8. 3981 Bidrag badplats, övrigt
Driftsbidrag från Göteborgs Stad för skötsel av badplatserna. Glädjande nog fick vi full
täckning för våra kostnader under 2018 inklusive den renovering av gångvägarna som Sture
Karlund utförde i Ramsdal liksom för den säkerhetsbesiktning av bryggorna i Ramsdal vi lät
utföra i augusti.

8. 3982 Bidrag badplats. feriearbetare
Kommunens bidrag för våra kostnader för de feriearbetande ungdomarna. Även här fick vi full
täckning för våra kostnader vilket är första gången det händer. Argumentation från vår sida
kan ha bidragit…

8. 3983 Bidrag badplats. ideellt arbete
Kommunens ersättning för de ideella timmar föreningen lagt ner på skötsel av baden.
Ersättningen är 100:- per arbetad timma och även här fick vi täckning för de 280 timmar vi
kunde redovisa.

9. 3989 Bidrag lekplats
Vi har under året inrättat en fond för finansiering av den kommande lekplatsen och fick under
2018 in några öronmärkta bidrag till denna.
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10. 3998 Uttag reparations- och underhållsfond
En del av det planerade underhållet utfördes inte och med tanke på det positiva resultatet
behövdes inget uttag ur reparations- och underhållsfonden 2018

11. 3999 Övriga intäkter
VI fick hälften av kostnaden för utbildningen av våra simlärare i återbetalning från Svenska
Livräddningssällskapet. Jfr not 20

Kostnader
Driftskostnader anläggningar
12. 5023 Elkostnader<2019
5024 Elkostnader, nät
5025 Elkostnader, fbr
Vi började under året separera elkostnaden på elnät respektive elhandel för att få ett bättre
grepp om läget. Konto 5023 användes innan separeringen så den totala elkostnaden är
summan av de tre kontona.

13. 5062 Containerhyra
Orsaken till avvikelsen mot budget är en feldebitering av vikten i augusti. Vi kommer att få en
kredit på 4.665,80 för detta, men den kom inte till vår kännedom förrän bokföringen var
stängd så den kommer att bokföras som en intäkt 2019

14. 5092 Gräsklippning, köpt tjänst
För att få ner kostnaden för den köpta gräsklippningen av fotbollsplanen och marken runt
Brännögården gjorde vi upp om ett fast pris med Maltes Trädgårdsservice under våren 2018 –
ett beslut som inte visade sig så klokt med tanke på hur sommaren blev….

15. 5094 Besiktningar, köpt tjänst
Vi noterade i vår underhållsplan att bryggorna i Ramsdal är till åren komna och att de bitvis
ser slitna ut vad gäller underkonstruktionen så vi anlitade en konsult för att göra en
säkerhetsbesiktning. Konsulten presenterade ett dokument som främst visade på behov av
åtgärder på infästningar och upplag. Själva träbryggorna och järnvägsrälsen som underredet
består av är dock fortfarande i godtagbart skick.

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
16. 5413 Säkerhetsutrustning
Vi har under året köpt in en livräddningsstation med livboj, stege och båtshake till
Ramsdalsbadet

Reparation och underhåll
17. 5502 Reparation och underhåll bad
Sture Karlunds arbete med att reparera gångvägarna i Ramsdal blev dyrare än budget, men vi
fick full kostnadstäckning av kommunen. Jfr not 8

Försäkringar och övriga riskkostnader
18. 6310 Försäkringar egendom
Den kartläggning av våra byggnader som gjordes under 2018 ledde till att vår
försäkringspremie blev mindre än budgeterat.

Övriga externa tjänster
19. 6571 Bankkostnader, Swish
Swishbetalningar används i allt större omfattning vilket leder till ökade kostnader för
föreningen eftersom vi betalar 1,50 per inbetalning. Tack var bytet till Swedbank blir ändå
kostnaden lägre än den skulle varit med Nordea som tar 2:- per betalning

Personalkostnader
20. 7610 Utbildning
Vi bekostade utbildning av två simlärare under året mot löfte att de skall jobba som simlärare
under minst två säsonger. Dock fick vi kostnaden för den ena utbildningen i ”rabatt” av
Svenska Livräddningssällskapet. Jfr not 11
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Avskrivningar
21. 7820 Avskrivning byggnader
Under 2018 lät vi utföra en värdering av Brännögården som då värderades till 2,2 miljoner
kronor. Dock får enligt bokföringslagen en ideell förening inte göra så kallad uppskrivning i
bokföringen varför avskrivningen av gården baseras på den ombyggnad som gjordes 2016. Jfr
not 1 i Balansräkningen

22. 7833 Avskrivningar installationer annans fastighet
Bryggan Gröna Vik (10 år).
Bryggor mm Ramsdal (10 år)
Gemensam anslagstavla vid affären (5 år)
Summa

6 191:4 905:3 175:14 271:-

23. 7834 Avskrivningar installationer egen fastighet
Avskrivning solcellanläggning Brännögården motsvarande
kostnaden för hyrköp. Jfr not 1 på balansräkningen. I budgeten för 2018 avsattes dessutom
200 000:- till lekplatsen vid Brännögården som vi inte hann med att geomföra. Jfr not 7.
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